
  

Doelen MR 21-22 
Zichtbaarheid 
Zichtbaar zijn in communicatie vanuit de MR, zorgen dat de MR vindbaar is en ervoor zorgdragen dat ouders weten wie de MR is, wat ze 
doen en hoe ze vindbaar zijn.  
Daarnaast ook zorgen voor zichtbaarheid op momenten wanneer communicatie/ activiteiten vanuit school of directie plaatsvinden richting 
ouders. 
Communicatie 
MR blijft actief aangesloten bij de directie wanneer er sprake is van communicatie richting ouders, rondom relevante en belangrijke 
thema’s die spelen. Directie betrekt MR proactief in de communicatie die moet gaan plaatsvinden. 
 

 

Wie zitten er in de MR van het Mozaïek? 

Akke Walma, leerkracht groep 8 

Ineke Horstra, leerkracht groep 6 en 8                                                       

Esther Bruynooge, leerkracht groep 3 

Sarah den Besten, ouder van Isis (groep 7) & Nova (groep 4) 

Annemieke van Duijn, ouder van Rosanne (groep 8) 

Gert Kerssies, ouder van Jort (groep 3) & Wende (Bijenkorf) 

 

 

Notulen Startvergadering MR Het Mozaïek 30-05-2022 

Online via teams start: 19.30 uur 

Aanwezig; Annemieke, Gert, Ineke, Esther 

1. Welkom! 

2. Vaststelling agenda 

3. Notulen vorige vergadering- Goedgekeurd 

4. Mededelingen- School ondersteuningsprofiel update in 2022 wordt najaar – Nieuwe 

voorzitter Sarah en de huidige voorzitter Annemieke hebben overdracht gehad. 

5. Ingekomen post- Het ingezonden stuk (vanuit de GMR) over geheimhoudingsplicht van MR-

leden nemen we op in ons huishoudelijk reglement. Het aangepaste document komt een 

volgende vergadering op de agenda.  

6. GMR- Geen bijzonderheden 

7. Rondje team- Besproken 

8. Stand van zaken huisvesting- We zijn geïnformeerd over de stand  van zaken wb de 

nieuwbouw. De verhuisdag is goed verlopen, wij zijn klaar voor de start. De schoonmaak op 

de nieuwe locatie is besproken als aandachtspunt.  

9. Evaluatie werkdrukgelden-Voorstel volgend schooljaar is besproken. De huidige inzet blijft 

gehandhaafd. 

10. Schoolplan 1- Agendapunt wordt uitgesteld naar volgend schooljaar. 

11. Kwaliteit enquête; Er is een tevredenheidsonderzoek onder leerlingen geweest; de leerlingen 

geven school het cijfer 8,3 !! 

12. Schoolgids 1- Agendapunt wordt verplaatst naar de vergadering van 27 juni. 

13. MR verkiezingen: Uitslag is bekend. Martijn Strating wordt, vanaf schooljaar 2022-2023, ons 

nieuwe MR-lid. 

14. Zichtbaarheid MR komende maand- Geen bijzonderheden. 

15. Rondvraag / wvttk- Verkeerssituatie rondom school is besproken. 

16. Afsluiting 
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Volgende vergadering: 

27 juni 17.00 uur Het Mozaïek lokaal groep 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


